Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:2/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:22/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 2η του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
2270/27.1.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7)Μπραντζουκάκης Νίκος
8) Mαργέλης Γεώργιος
9] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.2-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για επικύρωση του πρακτικού της
Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη
αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Δήμου Λευκάδας για τη σχολική περίοδο
2011-2012, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για μέρος δρομολογίων
βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, σύμφωνα με τους όρους της με
αριθμ.26294/29-08-2011 Διακήρυξης και την αριθμ.1323/18-01-2012 πρόσκληση.
Εισηγ: κ. Ελ. Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

O Eισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
« Στη Λευκάδα στις 30/01/2012, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00
π.μ., κατόπιν της αριθμ.1323/18-01-2012 προσκλήσεως για συμμετοχή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων για μέρος των δρομολογίων
για τη μεταφορά μαθητών Δήμου Λευκάδας για τη σχολική περίοδο 2011-2012, βάσει

του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.26294/2908-2011 Διακήρυξης, συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών, η οποία συστάθηκε με την αριθμ.213/2011 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας και ήταν παρόντες: τα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού:
1
2
3

Αραβανής Ελευθέριος, Πρόεδρος της Επιτροπής,Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας,
Βραχνούλας Δημήτριος, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Λευκάδας
Γεωργάκη Αγγελική, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδος
και αναπληρωματικό μέλος βάσει της αριθμ.102/2011 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λευκάδας.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007
2) την αριθμ. 26294/29-08-2011 Διακήρυξη του Δήμου Λευκάδας
3) το από 10/10/2011 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης
Προσφορών Διαγωνισμού της με αριθμ 26294/29-08-2011 διακήρυξης, σύμφωνα με
το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό και η
διαδικασία απέβη άγονη.
4) το από 8/11/2011 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης
Προσφορών Διαγωνισμού, της με αριθμ 26294/29-08-2011 Διακήρυξης σύμφωνα με
το οποίο, η Επιτροπή γνωμοδοτεί για τη προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος.
5) τη με αριθμ.289/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης Πρακτικών
Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης για την Μεταφορά Μαθητών Δήμου
Λευκάδας για το σχολική περίοδο 2011-2012 και προσφυγής στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης.
6) την με αριθμ.326/06.12.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκρισης
Πρακτικών Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης για την Μεταφορά Μαθητών
Δήμου Λευκάδας για την σχολική περίοδο 2011-2012 σύμφωνα με την οποία έγινε η
ανάθεση μέρους δρομολογίων στους αναδόχους.
7) Το από 17-01-2012 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και αξιολόγησης
προσφορών διαγωνισμού ,σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδοτεί την
προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, βάσει του άρθρου 25 του
Π.Δ.60/2007 και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.26294/29-08-2011
Διακήρυξης, λόγω του κατεπείγοντος, για την μεταφορά μαθητών Δήμου Λευκάδας,
για το σχολικό έτος 2011-2012,για μέρος δρομολογίων που δεν καλύφθηκαν κατά
την διαδικασία της πρώτης διαπραγμάτευσης
8)τη με αριθμ.4/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης Πρακτικών
Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης για την Μεταφορά Μαθητών του Δήμου
Λευκάδας για την σχολική περίοδο 2011-2012 βάσει της οποίας εγκρίθηκε η
απόφαση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για μέρος των
δρομολογίων και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.26294/29-08-2011.
Διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Αραβανής Ελευθέριος αφού διαπίστωσε απαρτία
άρχισε την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις και την Διακήρυξη, σχετική
διαδικασία.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.2293/27-01-2012 πρόσκληση για
συμμετοχή στην διαπραγμάτευση για μέρος δρομολογίων , σύμφωνα με την οποία
θα γίνει το άνοιγμα φακέλων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχων για την
μεταφορά μαθητών του Δήμου Λευκάδας διαπίστωσε ότι υπήρχε ένας φάκελος
προσφοράς μέσα στον οποίο υπήρχαν δυο υποφάκελοι. Ο ενας με την οικονομική
προσφορά και ο άλλος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Στη συνέχεια άρχισε η αποσφράγιση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών
συμμετοχής του προσφέροντος και η καταγραφή αυτών. Κατά τη διάρκεια του
ελέγχου η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμφωνούσαν με τους όρους
της διακήρυξης και τα τεχνικά στοιχεία ήταν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές αυτής.
Τέλος η Επιτροπή αποσφράγισε και μονοέγραψε τον φάκελο οικονομικής
προσφοράς προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από την διακήρυξη
διαδικασίες και κατόπιν τούτου προέβη στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς
του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό αναδόχου με τα εξής ποσοστά έκπτωσης
/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣΧΑΛΙΚΙΑΣ Ο.Ε
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ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

10

79,69

1%

40,86

1%

55,35

1%

(ΣΩΤΗΡΩΝΙΚΙΑΝΑΕΠΙΣΚΟΠΟΣΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
-ΛΥΓΙΑ)
11
(ΛΥΓΙΑΚΑΡΥΩΤΕΣΝΙΚΙΑΝΑ)
19
(ΚΑΡΥΩΤΕΣΛΥΓΙΑ)

Μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές
ικανότητες προσφοράς του παραπάνω υποψήφιου αναδόχου προς τους όρους της
διακήρυξης
β) τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης επί των προσφερομένων δρομολογίων
η Επιτροπή
ομόφωνα γνωμο δοτεί
Α) Την αποδοχή της προσφοράς του :
•

ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ-ΧΑΛΙΚΙΑ Ο.Ε

διότι οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα τεχνικά στοιχεία καθώς και ο
φάκελος με την οικονομική προσφορά ήταν σύμφωνοι με τους όρους της με
αριθμ.26294/29-08-2011 Διακήρυξης και

Β)Την ανάθεση των δρομολογίων στον παρακάτω ανάδοχο.

•

ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ-ΧΑΛΙΚΙΑΣ Ο.Ε Δρομολόγια

α)Νο 10(Σωτήρω-Νικιάνα-Επίσκοπος-Παράδεισος-Λυγιά ) με ημερήσιο κόστος
δρομολογίου ανευ ΦΠΑ 78,80 δεδομένου του ποσοστού έκπτωσης 1% και του
αρχικού ημερησίου κόστους του πίνακα 79,69
β)Νο 11(Λυγιά-Καρυώτες-Νικιάνα) με ημερήσιο κόστος δρομολογίου ανευ ΦΠΑ
40,40 δεδομένου του ποσοστού έκπτωσης 1% και του αρχικού ημερησίου κόστους
του πίνακα 40,86
γ)Νο 19 (Καρυώτες-Λυγιά) με ημερήσιο κόστος δρομολογίου ανευ ΦΠΑ 54,70
δεδομένου του ποσοστού έκπτωσης 1% και του αρχικού ημερησίου κόστους του
πίνακα 55,35».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
επικύρωση του παραπάνω πρακτικού της Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών
Δήμου Λευκάδας για τη σχολική περίοδο 2011-2012, με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης για μέρος δρομολογίων και την ανάθεσή τους στον ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΧΑΛΙΚΙΑΣ Ο.Ε.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Δήμου Λευκάδας
για τη σχολική περίοδο 2011-2012, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για μέρος
δρομολογίων και
Α) Την αποδοχή της προσφοράς του :
•

ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ-ΧΑΛΙΚΙΑ Ο.Ε

διότι οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα τεχνικά στοιχεία καθώς και ο
φάκελος με την οικονομική προσφορά ήταν σύμφωνοι με τους όρους της με
αριθμ.26294/29-08-2011 Διακήρυξης και
Β)Την ανάθεση των δρομολογίων στον παρακάτω ανάδοχο.

•

ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ-ΧΑΛΙΚΙΑΣ Ο.Ε Δρομολόγια

α)Νο 10(Σωτήρω-Νικιάνα-Επίσκοπος-Παράδεισος-Λυγιά ) με ημερήσιο κόστος
δρομολογίου ανευ ΦΠΑ 78,80 δεδομένου του ποσοστού έκπτωσης 1% και του
αρχικού ημερησίου κόστους του πίνακα 79,69
β)Νο 11(Λυγιά-Καρυώτες-Νικιάνα) με ημερήσιο κόστος δρομολογίου ανευ ΦΠΑ
40,40 δεδομένου του ποσοστού έκπτωσης 1% και του αρχικού ημερησίου κόστους
του πίνακα 40,86

γ)Νο 19 (Καρυώτες-Λυγιά) με ημερήσιο κόστος δρομολογίου ανευ ΦΠΑ 54,70
δεδομένου του ποσοστού έκπτωσης 1% και του αρχικού ημερησίου κόστους του
πίνακα 55,35.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:22/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

